Ekebyvikens bryggförening styrelsemöte april 2006

Närvarande: Per Brorsson, Tomas Wall, Göran Nyman, Sofia Bürger och Per Gustafson
1. Genomgång av tidigare protokoll
Vi ser att arrendeavtalet kvarstår att upprätta skriftligt. Tomas tar kontakt med Kjellberg
Vi behöver upprätta avtal med samtliga medlemmar. Detta gör vi i samband med arbetsdagen 9 maj.
2.

Göran Nyman hade en hel del frågor som ny medlem i styrelsen:

Diskussion kring överlåtande av båtplatser.
Som det står nu kan man överlåta sin båtplats till i första hand boende i Ekeby-Almby med styrelsen
godkännande. Vi är tveksamma till detta och därför behöver vi ta upp denna fråga vid ett senare tillfälle för
att eventuellt förändra stadgarna vid nästa stämma. Alla i styrelsen funderar över detta och Tomas kollar
med Per Askengren om han kan ta reda på vad som gäller skattetekniskt vid överlåtande av båtplats då man
säljer sin fastighet.
Startarrendet
Vi behöver också fortsätta diskussionen kring den 1000:- lapp som betalats in som startarrende. Den som
övertar den platsen som inte blev uthyrd under säsongen 2005 skall betala in samma startarrende som gällde
för dem som ingick medlemskap under 2005.
Nycklar till bommen
Göran går hem till Anders för att hämta dessa.
Föreningens deklaration
Tomas har deklarerat och skickar in denna. Tomas kollar upp hur man ändrar namn på den som skall
deklarera.

3. Nya firmatecknare för Ekebyvikens bryggförening
Styrelsen beslutar att föreningens firmatecknare är Tomas Wall, ordförande och Göran Nyman, kassör och
dessa kan verka var och en för sig.
4. Arbetsdagen 6 maj kl.9.00 (Sofia kollar gammal inbjudan)
En kallelse till denna måste skickas omgående. Sofia ordnar denna. Om man uteblir vid arbetsdagen blir
man debiterad 150:Märkning av båtplats och bommar- Pelle kollar om han kan låna märkutrustning + att han ordnar brickor till
dagen. Pelle ansvarar också för isättning av bommar.
Säkerhetsåtgärder- Vi behöver göra en del arbete. Tomas har en lista på punkter. Tomas tar kontakt med
Roger angående detta. Tomas tar även hand om dessa punkter. Se bilaga 1
Gräsytan- Per Gustafsson. Per ringer till Kjellberg om matjord. Om inte Roger fixar detta beställer vi
2-3 lastbilsflak.
Badbrygga- Tomas kollar möjligheter till att få bidrag till en badbrygga
Slyrensning- Per Gustafsson
Grillplats- Per Gustafsson
Segelbåtsramp- vi väntar tills det är möjligt att köra ut en kranlastare.

5. Nycklar till bommen
Vid arbetsdagen kan medlemmar lösa nycklar till bommen.
6. Medlemsavgifterna
Göran håller koll på medlemsavgifterna
7. Roller och ansvar i styrelsen
Vi kör på med de roller vi redan har.
8. Valborgsfirande
Styrelsen är positiv till att Östra Almby fritidsklubb ordnar Valborgsfirande vid hamnområdet.
9. Nästa möte
Nästa möte planeras in någon gång under september

Vid tangentbordet
Sofia Bürger

Bilaga 1
Säkerhetsrisker på anläggningen
-

Vid båtplats nr 1- glipa mellan brygga och gräsmatta
Vid båtplats nr 10- trasig telefonstolpe
Vid båtplats 18 glipa/hål mellan brygga och gräsmatta
Början på högra bryggan- hålor
Allmän upprensning av div. brädor med spik
Rester av däck innan ramp
Vid båtplats 33 till 37- glipa mellan brygga och gräsmatta
Vid båtplats 41-glipa
Vid båtplats 44 till 59 – glipor
Stock i vattnet vid plats 50 ?

